
הזכות (או החובה) של מרידה

אברבנאל

 האמנם בהיות המלך רע ובליעל צריך לחקור האם ראוי לעמו שימרדו בו ויסירוהו מהמלוכה כיון שהוא אויב חרף ד’ וחומס
נפשו כי הנה לא ראינו בדברי חכמי עמנו בזה דבר: 

 וחכמי האומות חקרו ונתנו בדרוש הזה וגזרו אומר שהוא ראוי לעשותו כמו שעשו השבטים לרחבעם. ואני דברתי בדרוש
 הזה לפני מלכים עם חכמיהם, והוכחתי שאינו מהראוי ושאין יכולת לעם למרוד במלכות ולהסיר ממשלתו ומלכותו אף

שירשיע על כל דבר פשע. ועשיתי על זה שלש טענות:

 האחת שהעם בהמליכם מלך כורתים לו ברית לשמור ולעשות דברו ומצותו. והברית והשבועה הזאת איננה בתנאי כי אם
 אמנה מוחלטת ולכן היה המורד במלך חייב מיתה בין שיהיה המלך צדיק או שיהיה רשע, כי אין העם ממה שיבחין צדקתו
 או רשעתו ולזה אמר יתברך ליהושע (סימן א’) כל אשר ימרה את פיך יומת, ומזה הצד מהשבועה והברית שהעם כורתים

למלכים הם מחוייבים בכבודו ואין בהם יכולת ליסרו ולא למרוד בו:

 והטענה הב’ היא. כי המלך בארץ הוא במקום הקב”ה בעולם. ולכן היה מסור אליו היכולת המוחלט להעניש גם שלא כדין
 כפי צורך שעה ולבטל הנמוס הכללי כמו שהשם יתברך לצורך השעה מבטל הטבע. ועושה נפלאות גדולות לבדו ולכן היה

 יחיד במלכות כיחוד הקב”ה בעולמו. ומפני זה אמרו רז”ל במסכת ברכות פרק הרואה הרואה מלכי אומות העולם אומר ברוך
 שחלק מכבודו וכו’. והרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליריאיו. והנה במה שאמרו מכבודו הודו שמלכי האדמה

 יש אתם מכבוד השם יתברך ומעלתו על דרך הדמוי וההעברה. ולכן אין ראוי להמון העם שישלחו יד במלכם להסירו
 ממלוכה כי היה זה רב ידו לו כשולח ידו בכבוד אלקים וכבר העיד על זה דוד המלך עליו השלום שעם שהיה משוח מלחמה

לא רצה לשלוח יד בשאול להיותו מלך ישראל ואמר (שמואל א’ כ”ז) כי מי שלח יד במשיח ד’ ונקה:

 והטענה הג’ מיוחדת לישראל והיא כי מי שאין בידו יכלת להמליך ולבחור מלך אין ראוי שיהיה בידו להסירו ממלוכה.
 ובהיות שבחירת המלך אינה ביד העם כי אם ביד השם יתברך כמו שנאמר שום תשים עליך מלך אשר יבחר ד’ אלקיך בו.

 לכן לא היה ראוי שהם שלא נתנו לו המלוכה יסירוה ממנו. כי אם השם יתברך שהוא מהקם מלכין. ולכן תמצא שאמר
 שמואל הנביא לישראל כי בהיות המלך איש ריב ומדון לכל הארץ ופושע מבטן יצעקו אל השם יתברך והוא אמרו (שם א’)
 וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם בו ולא יענה אתכם ד’ ביום ההוא וגו’. הנה לא נתן להם השם יתברך רשות
 למרוד בו ולהסירו ממלוכה עם היותו בגבול הרשעה כי אם שיצעקו אל ד’ די שליט עילאה במלכות אנשא למען די יצבא

1יתננה:

דינא דמלכותא דינא

רשב"ם

 והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא. כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא הוא
 שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע"פ חוק

2המלך הנהוג בעיר משום גזל:

אור זרוע

 כתב רבינו אבי העזרי ז"ל. יש מפרשים דדוקא בקרקע שייך למימר דינא דמלכותא דינא ויש אומרים אפילו בין שאר עניני
ממון. ולא הכריע.

ורבינו אליעזר בר שמואל זצ"ל ממיץ כתב בפרק ארבעה נדרים אומר רבי …

 ולי נראה דלא אמרינן דיניה דינא אלא בקרקעות ובמשפטים התלוים בקרקעות כגון מכס שאומר לא יעבור אדם בארצו אם
 לא יתן מכס … והיינו טעמא (ו)דדיניה דינא שהארץ שלו היא ואינו רשאי אדם שיעבור בארצו אם לא כמצותו, אבל אם

 קוצב על מלכות שאינו שלו ושכבשו (בגולה) [בגזלה] כי ההיא דסיקריקון דגיטין, או אדם שאינו חפץ בארצו, לאו כל
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כמיניה למיגזליה.

 ומלכי ישראל אין דיניהם דין שארץ ישראל (נתלה) [נתחלקה] לכל אחד ואחד מישראל ואינה של מלך, אבל באומות העולם
כן דינם שכל הארץ למלך.

 והוא הדין בכל ההדיוטות שהם קצבו שלא יהנה אדם מארצם אלא בקצבתם שדיניהם דין, ושמואל הא קא משמע לן דכל
3הארץ למלך היא והיינו דאמר בהגוזל בתרא דקטלי דיקלי וגשרי גישרי שהדקלים והקרקעות שלו הם. עכ"ל.

דמוקרטיה (שלטון העם)

פאת שדך (ר' שמואל דוד הכהן מונק)

 המנהג פשוט שדנין דינא דמלכותא דינא בכל מקום אף במדינה שאין בה מלך כלל אלא הנהגה נבחרת בידי העם. ויש
 לדקדק בזה, דבשלמא לשיטת הרא"ם … שהארץ היא של המלך … ודאי שבאותן מדינות הארץ היא של העם וכחם יפה כמו

המלך.
 וכן למאי דמשמע מפירש"י .. דטעמא דדינא דמלכותא דינא הוא משום שבני נח נצטוו על הדינין אם כן מה לי מלך מה לי

עם.
 ואף אי נימא דתקנת חכמים היא דאמרינן דינא דמלכותא דינא הא ודאי משום תיקון העולם הוא דעבוד לתקנתייהו ומה לי

מלך מה לי עם.
 אבל לשיטת הרמב"ם ודעימיה שהתורה נתנה משפטי מלכות אף לאומות העולם לכאורה יש לדקדק בדבר [עיין שם שפלפל

4בזה, ומכל מקום העלה:] אלא ודאי אין הדבר תלוי במלך.

הגרי"א הענקין

 אנחנו יושבי ארצות הברית דאמריקא, שחקיה נעשים על ידי הנבחרים מכל האזרחים אחר המשא ומתן שביניהם שלצדק
 ומשפט נעשים ואנו בינינו לבין עצמנו אין לנו קהלות מסודרות עם טובי העיר וחבר עיר, הרי החקים שלהם הם דינא

 דמלכותא דינא, ואף שלפעמים אין זה על פי השלחן ערוך, אם הם בדינים שתלויים במנהג חוקי המדינה, הם הם המנהג.
 וכשבא הדבר אצל דייני ישראל צריכים לפסוק על פי חוקיהם חוץ מדיני ירושות שאינם תלויים במנהג, לא מהני דינא

דמלכותא …
 מה שכתב הר"ן .. בטעם דינא דמלכותא דינא משום שהארץ שלו ויכול לגרשם מן הארץ, אין הכונה דוקא כשיכול לגרש,
 אלא העיקר שיש להם טובה מן השלטון הן בעצם הישוב שיושבים בגבולו והן, ובעיקר בטובות תמידיות כגון, כשהשלטון

 מספיק להם מזון בזול, ומים, ומאור בזול, וגשרים ודרכים מתוקנים ומגין עליהם ובכה"ג כשיש מלכות ישראל שמספקת להם
 , אם החוקים מהדברים התלויים במנהג, אבל כשהם נגד התורהכל הנ"ז, גם כן כחם ככח מלכות א"י אפילו כשהם עבריינים

 לא משגחינן בהן. וזהו עניין דברי הנמוקי יוסף בנדרים, ואין לעשות מחלוקת בינו ובין הר"ן, כי דברי הר"ן אמורים כשאין
 המכס לטובת העם שאז רק למלך א"י יש לו רשות לזה מטעמו דהר"ן, ודברי הנמוקי יוסף כשהם לתועלת בני המדינה,

ואמנם כשיש חקים מיוחדים על פי תוה"ק לא אזלינן בתרייהו.

 מה שכתבו פוסקים שבחק שאינו שוה לכל אין שייך דינא דמלכותא, הכונה כשמפלה בין עם לעם משום רשעות, כגון
 שגוזרים גזירות על ישראל ר"ל. או בכלל כשמטילים מס על יחיד שלא בצדק אלא בשרירות הלב, אבל כשיש חוק לתקנות

5עניים ולא לעשירים כל שכן דאזלינן בתריה ולית דין צריך בשש.

ר' אלעזר מאיר פרייל

 וזה רק במלךמכל מקום הא מבואר בסוף סימן שס"ט דדינא דמלכותא לא אמרינן אלא כל שהוא לתקנת בני המדינה, 
  וכל שהוא לתקנת בני המדינה והנהגות של משפטי המלכים הוי כמסים המבואר שם סעיף ח' דהמלך גוזרשהקרקע שלו

 אבל בשלטון עממי (ריפובליק) דאין הקרקע של המושלים הנבחרים, אפשר דלא שייךשלא ידורו בארצו כי אם בדרך זה, 
 , אמת הדבר שיש קרקעות ובנינים השייכים לריפובליק, אבל הקרקעות השייכים לכל אחדכלל ענין דינא דמלכותא דינא

ואחד הנם קנינם הפרטי,

 אמנם אפשר דגם בשלטון עממי יש לומר שהקרקע שייך להמדינה, והמדינה גוזרת שלא ידורו כי אם בדרך זה, אבל זה

אור זרוע בבא קמא פרק בגוזל ומאכיל סימן תמ"ז.3
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 שייך רק בגרים, אבל באזרחים והנולדים שם שממילא הם אזרחים דאי אפשר לגרשם מהארץ, ממילא לא שייך על זה
,דד"ד, וכהא דכתב הר"ן בשם התוספות בנדרים … ואם כן ה"נ בשלטון עממי, לא שייך דד"ד

 אבל הרמב"ם .. כתב דאין הפרש בזה בין מלך עכו"ם ומלך ישראל, ולדבריו יש לומר דגם בריפובליק אמרינן דד"ד, ונמצא
6 …דפליגי בזה הר"ן בשם תוספות והרמב"ם

 והנה שני טעמים הללו בדינא[ועיין שם שהאריך לפלפל בסוגיין, והביא עוד טעמים לכלל של דינא דמלכותא דינא, וכתב:] 
7דמלכותא, כח הצבור והסכם הכללי שייכים גם בשלטון עממי וגם במלך ישראל, ולזה נוטים דברי הרשב"ם

ישכיל עבדי

 בנוגע לשאלה השניה, אם בית דין זה נחשב כערכאות, לפע"ד אין זה בגדר ערכאות כלל, שזה שאסור לדון בערכאות, הוא
 מפני שחקתיהם הם נגד התורה, וכאן אין ענין של חקים זרים, אלא חקים שהממשלה חוקקת לטובת תושבי המדינה כמו כל

מדינה ומדינה [ועיין שם שביאר ענין רשות המנהיגים לתקן תקנות לטובת תושבי העיר],
 , גםוהנה פשוט דחברי הכנסת במדינת ישראל, שנבחרו מכל המדינה, לא גריעי מז' טובי העיר, דיכולים לתקן תקנות גדולות
 במקום שיש רווחא להאי ופסידא להאי למיגדר מילתא, וחק הדירות ודאי דאינו גרוע מבחינת מיגדר מילתא, לטובת בני
 העיר מחוסרי דירות, ובפרט בזמן עלייה המוגברת, דרוב ככל מחוסרי דירות, ואם לא יתקנו תקנה כזו, לטובת היישוב אז

 רבים היו צריכים לישאר ברחוב מחוסר הדירות, ויוקר שכרם, שאין כל אחד ואחד יש לו היכולת לשכור דירה בסכום כ"כ,
8ולכן מצאו לנכון לתקן תקנה כזו לטובת הכלל, כפי שכן עשו גם במדינות אחרות ואין זה בבחינת חקי הגויים חס ושלום.

 הנה פשוט דבית הנבחריםאמור מעתה, עלינו לדון בנידון דידן, אם ישנם כל התנאים הנ"ל, בבית הנבחרים דנידון דידן, 
 , וגם הם ביחס מבוררין תחי' מן הקהל, מכיון שנבחרו מכל בני המדינה, ואדעתאדנידון דידן, הוא ביחס טובי העיר בודאי

 דהכי נבחרו, לחקוק חקים ומשפטים, ולהטיל מסים כמו כל מדינה, גם התנאי דליכא רווחא להאי ופסידא דהאי, איכא
 בנידון דידן דהריוח והפסידא הוא לכל בני העיר בשוה, דהמסים הם בשוה לכל בני העיר, כל אחד לפי הכנסותיו ורוחיו ואין
 כאן רווחא להאי ופסידא להאי, אלא ענין התנאי דצריך להיות בהסכמת חכם העיר, לכאורה הוא חסר בנידון דידן, דמעולם

לא נמלכים בחכם העיר.
 ,אמנם נראה מאחר דגם חכם העיר הוא אחד מהבוחרים, הרי כאילו מתח' הסכימה דעתו עמהם, לכל אשר יעשו לטובת העיר
 כל שאינו מתנגד לדין תורה, שאף למה דקיימא לן דינא דמלכותא דינא, הרי נאמר מפורש דהוא דוקא בשהוא אינו מתנגד

 לתורה, ורק בענין דיני ממונות שהוא מבחי' הפקר בית דין הפקר, וגם אין בו רווחא להאי ופסידא להאי כאמור, ועוד אני
 אומר דלפי"ה בתחי"ד שבית הנבחרים שלנו הוא מתייחס ביחס ממלכה, הרי לא מצינו במלך ישראל שצריך להמלך עם חכם

העיר.

 לאור כל האמור יוצא, … גם לצד שנאמר שהם רק בבחינת טובי העיר, הרי יש להם הרשות לחקוק חקים לפי ראות עיניהם
 לטובת המדינה, מכיון שהם נבחרי בני המדינה, ואדעתא דהכי בחרו בהם לקבל כל אשר יטילו עליהם. .. לכל הצדדים בין

9אם הם ביחס מלכות בין אם הם ביחס טובי העיר, אינם יכולים להטיל דבר שהוא נגד התורה.

יחוה דעת

 ונראה שגם במדינה שאין השלטון על פי מלך, אלא על פי ממשלה הנבחרת על ידי תושבי המדינה, שייך בהם הכלל "דינא
10דמלכותא דינא", בכל מה שנוגע לתשלומי מסים וארנוניות ומכס וכדומה.

ר' עזרא בצרי

 עוד יש לברר, כיון שבכל מקום בשלחן ערוך נזכר מלך אם יש חילוק בין צורת שלטון של מלך כפי שהיה, לבין צורת
המימשל הדמוקרטי הנהוג בארץ.

 שאין הבדל בין מלך ובין שר ושלטון אחר, והעיקר שיהיה מסודר וקבוע, עם חוקים מתוקנים.עיין .. שהבאנו מקורות רבים 
 והרי יסוד הדין לפי מה שנראה טעם השלחן ערוך בדינא דמלכותא הוא, שהסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכו דעתם שהוא

 ,אדוניהם, ואם כן אין הדבר משנה אם המשטר מלוכני רפובליקאי או דמוקרטי או צורה אחרת שהסכימו עליה התושבים

ספר המאור סימן כ"ה עמוד צט.6
שם עמוד קב.7
שו"ת ישכיל עבדי חלק ו' חו"מ סימן ח' אות ב'.8
שם סוף סימן כ"ח סעיף ב' אותיות ו'-ח'.9

שו"ת יחוה דעת שם.10



שאינה נוגדת את הצדק והיושר, וכ"כ בישכיל עבדי …

 על כל פנים נראה מהרמב"ם והשלחן ערוך וכך כתבו הרבה אחרונים שהעיקר הוא הסכמת התושבים לאיזה מימשל שהוא,
בין שר או הגמון וכו' ואם הסכימו עליו ומוציא מטבעות יש לו דין של דינא דמלכותא.

 ראוי עוד לברר, כיון שכיום רוב הצבור בישראל בוחר את מוסדות השלטון, אם כן אף בדברים שאין בהם הדין של דינא
דמלכותא מדוע לא יתקבלו על פי ההלכה מצד הסכמת הצבור ותקנות הקהל.

 אולם כבר הארכתי בענין זה ולא אוכל להאריך הרבה. וכבר כתבנו כמה כללים בזה .. והמעיין שם יראה שכללים אלה
 ודי אם נציין שאף נכרים יכולים להכריעשקובעים בהלכה בענין זה אינם מתמלאים במוסדות המימשל עתה בישראל. 

 . והרי ברוב קולות מתקבלת ההחלטה וחסרון זה אפילו היה הוא החסרון היחידי דיו לשלול החלת התקנותולהחליט בחוקים
מדין התקנת תקנות.

 אולם אין בזה לשלול דינא דמלכותא, כי לא מעניינת אותנו דרך קבלת החלטות החוק, וכיצד המלך החליט להטיל חוק זה
 או אחר, רק העובדא שהממשלה או המלך קבלו וגזרו על הצבור חוק מסויים אף שהתקבל בדרך שאין לה יסוד בהלכה, כיון

שהחוק התקבל יש לו תוקף של דינא דמלכותא אם מתאים בפרטים שלו לכללים שכתבנו.

 אבל בישכיל עבדי … אמנם לענ"ד יש חסרונות אחרים שלפיהם אין להם דין של טובי הקהל וכמ"ש לעיל לדוגמא שיש
 ועוד … שצריכים להיות מוחזקים בכשרות ואם נמצא בו פיסול ראוי להעבירו וכו', שטובי הקהל כדיינים שאסורנכרים. 

 . ואין זה דומה למה שהארכנו לעיל מדין דינאלהושיב ביניהם מי שפסול מחמת רשעה. וכל זה לא קיים לצערינו בשלטון
 דמלכותא שאף ברשעים י"ל כן, שכאן זה גדר אחר לא גדר שלטון רק גדר ממונים על הקהל. ואלה אין צורך שיעשו

מטבעות ויהיה מטבע שלהם יוצא וכמו שהגדיר הרמב"ם בדינא דמלכותא.

ועיין בדרשות הר"ן יא בהגדרת מלך שניתן לו רשות להעניש אף שלא כפי כל חוקי המשפט, כתב על זה שם:

 “שבכל מה שיוסיף או יגרע יכוין כדי שחוקי התורה ומצוותיה יהיו יותר נשמרים. כאשר נאמר על צד המשל שכשיהרוג
 הורג נפש בלא עדים והתראה לא תהיה כונתו להראות ממשלתו לעם שהוא שליט על זה. אבל יכוין בעשותו זה כדי שמצות

לא תרצח תתקיים יותר ולא יפרצו עליה".

 נמצא שאף הסמכות שניתנה למלך לדון ולהעניש שלא בגדרי ההלכה, לא נקבעה אלא כדי לחנך את העם שיירא מהתורה.
 כל שכן המתקני תקנות וטובי העיר שצריכה להיות מגמתם אחת ויחידה לחזק את התורה ולהסדיר היחסים שביןוזה במלך 

 אדם לרעהו על פי הצדק והמוסר ואז יש תוקף לתקנותיהם. והאם דבר זה קיים בשלטון כדי שנאמר שיש לו תוקף של
 תקנות הקהל? האם ניתן לומר עליהם שמגמתם לחזק את התורה? אם כן כיצד יהיה להם תוקף מצד תקנות הקהל. וגם בכנסת
 יש חברים שמצהירים בפומבי שרצונם עקור מצות מהתורה וגם להם יש סמכות להחליט על פי הרוב. האם זה על פי ההלכה

 הנדרשת בתקנת הקהל? הרי מצד ההלכה חייבים להוציא ממונים כאלה ולמנות אחרים, וכיצד ישתתפו הם ובהכרעתם
 , ואין הבדל בזה בין הכנסת לבין העיריות. ורק מדינאיתקבלו חוקים. על כן נראה שלא שייך בזה טובי העיר ותקנות הקהל

 דמלכותא, שבזה כתבנו לעיל שאין נפקא מינה כיצד המלכות מחליטה על חוק מוסים, העיקר שהחליטה עליו, ובזה אין
ההגדרות שצריך להיות בטובי העיר וכמ"ש לעיל …

 ואף קבלה לא יכולה להועיל … נראה דלדין פרטי יכולים לומר בענין זה אני מקבל את פלוני לדון ולהעיד, אבל באופן
 כללי שהאומה תסכים לפסולים ודאי שאין לזה כל תוקף. … מלבד שחלק מהם מצהירים שבכונתם לעקור את התורה ולאלה

ודאי אין תוקף על פי ההלכה וממילא מתבטל כל המושב.

 ומ"ש לעיל שכיון שיש נכרים לא שייך בזה משום טובי העיר ותקנות הקהל, בדבר היה בעיני כל כך פשוט וחשבתי שכך הוא
 גם בעיני אחרים שלא ראיתי צורך להאריך בזה, שעל פי ההלכה אנו חברה יהודית וההלכה אינה מכירה בנכרי לא לענין
 מלך שנצטוינו בתורה לא תוכל לתת עליך איש נכרי, ולא לשררה אחרת שכל המשימות יהיו מאחיך, .. ופשוט שאם נכיר

 , והם יהיו כבית דין120 ממונים נכרים מתוך 80 ממונים יהודים אין סיבה שלא נכיר גם כן ב-120בממונה נכרי אחד מתוך 
 הגדול על ישראל, שהרי כך נאמר בהלכה וכל התוקף של ממוני הקהל נאמר על התוקף שלהם בהלכה. היש גיחוך יותר

 גדול מזה. וכל זה נאמר. ובחסרון זה בלבד היה די לומר שאין תוקף לכנסת לחושבה כטובי העיר. אבל דינא דמלכותא זה
גדר אחר.

 ועדנה הראו לי בחוברת תורה שבעל פה תשל"ד מאמר מהרב שאול ישראלי שכתב, שאין מניעה מצד ההלכה שחבר כנסת
 או עיריה יהיה נכרי. ויסוד דבריו, שאמנם נראה ממנו שאין לכנסת ולעיריות דין טובי העיר ודלא כמ"ש הרב עובדיה

 הדאייה ז"ל, אלא שהוא סובר שכל האיסור בנכרי זה דוקא בדבר של שררה וכל שררה שאינה עוברת בירושה וכל שכן
 שאינה קבועה וזמנה מוגבל אינה בכלל שררה וכמו שפלפל בזה שם. והכנסת והעיריה אינה שררה כלל אלא זה עסק כחנות
של שותפים שאין מניעה שבחנות יהיו שותפים נכרים וינהלוה. ולפי זה גם אין תוקף של דינא דמלכותא שזה בשררה נאמר.



 וז"ל: “הבחירה כיום למוסדות ניהול אינה באה להקנות לנבחרים מעמד של שררה ואין זה אלא בבחינת שליחות. למה הדבר
 דומה? לעסק משותף שהשותפים בוחרים מקרבם את המתאים לנהל את העסק וכו' ואף שיש לו סמכות לתת הוראות והם

 …חייבים לבצעם אולם רק מכחם הוא יונק" וכו'.

 לפי זה אין כיום לשלטון בארץ כל תוקף של שלטון, רק כעסק גדול שמנהלים אותו שותפים כשליחי יתר השותפים. ועל כן
 צריך לדון בכל עניני בכנסת והעיריה על פי הלכות שותפים ושם הוכשרו נכרים. ופשוט שאין לשותפים דין טובי העיר או

דינא דמלכותא.

 ואם נרצה לדון עתה על פי כללי השותפים יהיו לנו דינים מוזרים מאד, לדוגמא יסוד השותפות הוא רצון ואי אפשר לאחד
 להכריח את חברו שיהיה שותפו. ואם כך נדון על פי ההלכה, כל אזרח במדינה שיאמר שאינה רוצה להיות שותף בעסק בזה
 יפסוק מלהיות שותף וכל מי שלא בחר מרצונו לא נכנס לעסק השותפות של החנות הזו, וכיצד לוקחים אותו לצבא? זה יהיה
 היפך ההלכה, וכיצד יכריחנו לשלם מסים הרי כל זה יהיה היפך ההלכה. שאפילו נאמר שהשותפים הסכימו לצבא ומסים וכו'

 וזה חלק מתקנון השותפות, זה יכול לחייב רק את הנכנס מרצון לשותפות אבל מי שיאמר איני מעונין בשותפות שלכם לא
 יתחייב על פי הדין, וכיצד נעניש את הגנבים ורוצחים וכו'? האם יש כח לשותף לעשות לשותפו כן? אם נלך בדרך זו ונאמר

 שכך רואה ההלכה את הכנסת והעיריה כעסק משותף, לא יהיה קיום על פי ההלכה לשום דבר שהעיריה או הכנסת עושה,
 …ואין זה אלא אבסורד.

וברור הוא דלשיטתו אין תוקף לכנסת ולעיריות מצד דינא דמלכותא או מצד טובי העיר. שאם כן לא היה מכשיר נכרים. …

 שדין טובי העיר לא שייך בזה, כיון שאין בהם הדינים[ועיין שם שהאריך הרבה לדחות דבריו, והעלה:] והעולה מכל הנ"ל, 
  בזמן שמתנהגיםשצריכים להיות בטובי העיר. וגדר שותפות זה דבר דחוי מכל הפוסקים. ואין לנו רק גדר דינא דמלכותא

 כהוגן שאם לא כן הוי גזלנותא. ויש תוקף לדברים שנעשים בתוך הגדר של דינא דמלכותא על פי הגדרים שקבע לנו רז"ל
11מתי נאמר כלל זה ובאיזה דברים וכמו שפירטנו אותם.

ר' יהודה סילמן

 ואף שהיום אין כמעט בשום מקום מלכות כפשוטה – אלא מהות השלטון דמוקרטיה, ויש לו סמכויות מוגבלות יותר, - ועומד
 להתחלף – וגם אין יכול לגרש בלא משפט בכל זה נראה – דגם בו שייך העקרון – שיוכל לעשות כן – אם יעמידו חוק –

 וגם נראה דגירוש לאו דווקא – והוא הדין עונש אחר. ומיהו לסוברים שהסברא של דדמ"ד משום שהארץ שלו – ותובע
 שכירות לכ' אין זה נכון היום – אבל נ' שאף לשיטה זו – הוא הסכם בין כל האנשים הפרטיים שיש להם חלק בארץ

 שנותנים רשות לגור, בתנאי שיתנו כסף לרשות המרכזית – ולרש"י גיטין נ' פשוט שבכל מקום כ"ה – ואף שאין הסברות
 מוכרעות – פשוט שאחר שכחמש דורות כמעט בכל מקום יש דמוקרטיה ודנו האחרונים למעשה משום דמ"ד מבואר

בדבריהם שלא חילקו בזה.
 ועל כל פנים בנידון דידן אין נ"מ בזה ששם ודאי היתה שליטה חזקה של השלטון והתפרסם בזה לדראון בכל העולם וודאי

12יכול לגרש אף בלא משפט וכו' ורק כתבנו להתלמד במקום אחר.

ר' יהושע פינחס באמבאך

 תוכן שאלתו נידון הדירות שבעלי בתים רוצים להוציא את השוכרים מדירתם בעת כי יעבור זמן השכירות ואולם כעת בזמן
 המלחמה נעשה חק מלכות שאין רשות להבעלי בתים להוציאם בעל כרחם והדבר נעשה לתיקון המדינה יען על ידי

 השערוריה אין בונים בתים חדשים, ולא זה בלבד רק אף לתבוע הוספה על השכירות מכפי שהיה מקודם אין להם רשות כן
 הוא חוק ומשפט המלכות. ועתה נפשו בשאלתו יען על פי התורה כל בעל בית יש לו הכח להיות שורר בביתו ברצותו

 משכיר וברצותו אינו משכיר. אם כן מה לו לחוקים האלה בתקנותיהם והדין עם המשכיר או דנימא כיון דדינא דמלכותא
דינא על כן יד השוכר על העליונה. עכ"ד שאלתו.

 תשובה. האמת אגיד כי אאמו"ר רשכבה"ג זצ"ל הכ"מ … נתן הצדק עם המשכיר … אולם שמוע שמעתי מאחי הרב הגדול
 כי דברי הש"ך לא נאמרו רק בדורות הראשונים שכל נימוסישליט"א שאאמו"ר זלה"ה חזר מזה ואמר לו מילתא בטעמא 

 המלכות נחתכו ונקבעו רק על ידי המלך ויועציו מה שאין כן בדורות הללו שכל מדינה יש לה בית הנבחרים מכל המדינה
 (פארלאמענט) וכל החוקים נחתכים על פי הנבחרים האלה מעתה כל מה שעושים ומתקנים לטובת המדינה הזה כקיבלו

 עליהם כל החוקים יען שכל אנשי המדינה בוחרים צירים לבית הנבחרים ושולחים אותם לתקן להם תקנות טובות ומועילות
 אשר על כן בדברים שבממון אף שהוא היפך מדין תורה יש להם הכח והעוז לתקן תיקון המדינה וכל מה שעשו הנבחרים

  וכמו כן מצינו בחו"מ סימן ל"ה סעיף י"ד ברמ"א שם דאףנחשב כמו שעשו הקהל בעצמם תקנה דשלוחו של אדם כמותו.

דיני ממונות שם עמודים נו-סב. ועיין ספר המאור סימן נ"ה מעמוד רנד והלאה בענין זכות נשים להבחר לשלטון.11
דרכי חושן שם עמוד שסב.12



 דאשה פסולה לעדות כל זה רק מדינא אבל תקנת קדמונים דבמקום שאין אנשים מצויים גם אשה כשרה לעדות עיי"ש.
 ומעתה אף שעל פי דין תורה הקדושה הדין עם המשכיר עם כל זה בדורנו מכח דדמ"ד הדין עם השוכר. ואשר על כן אם בא

13לידי דין תורה כזה רואה אני שיתפשרו הצדדים כי עוד רפוי הדבר בידי עם מי הצדק:

ר' אליעזר יהודה וולדינברג

 עוד זאת; בכגון הנהוג כאן באופן קבלת ההחלטות בכנסת, עדיפא קבלת החקים ותקפם עוד יותר משאר דוכתא של דדמ"ד.
 כי הרי החקים מתקבלים אחרי הצבעת ההסכמה עליהם על ידי רוב חברי הכנסת, וכיודע חברי הכנסת המה נבחרים שנבחרו

 על ידי רובו ככולו של הציבור בארץ ונבחרו לשם ענינים כאלה בעמידה על המשמר לטובת אנשי המדינה ולטובת
 האינטרסים של בוחריהם, ואם כן הרי כל חק המתקבל על ידי החלטת רובם נחשב זה כנתקבל ברצון על ידי קהל שולחיהם

 הבוחרים, וכל בכה"ג דהוו כסברו וקיבלו בודאי יודו כולי עלמא שמהני דבר ההסכמה לכך גם כשזה נגד דין תורה ונחשב
 כמחלו זה לזה זכותם שמגיע להם על פי דין תורה דומיא דמצינו בבבא בתרא ח: בלהסיע על קיצתן, וכדהארכתי בזה

 בביאור הסוגיא שם ודברי הפוסקים בספרי שו"ת ציץ אליעזר חלק ב' סימן כ"ג עיי"ש, וכן הארכתי בזה בספרי החדש הלכות
14מדינה חלק ג'.

 וכדאי לציין שגם לדעות הפוסקים הסוברים לומר דבכה"ג דשכירות בתים לא אמרינן דד"מ, מכל מקום בכגון הצורה נהוגה
שהחוקים נקבעים על ידי נבחרי המדינה יש מקום לומר דבכה"ג כולי עלמא יודו דמהני.

 וכך ראיתי בספר שו"ת אהל יהושע … ואצלינו כאן הרי צורת החקיקה ותיקון מנהגי השכירות, כשאר תיקונים בדברים
15שבממון, הרי נקבעים גם כן בצורה האמורה על ידי נבחרי אנשי המדינה.

עניני הקהל: לפי ממון או לפי נפשות?

מהר"ם בר ברוך

 על אשר שאלת אם יש קטטה בין קהלכם ואינם יכולין להשוות דעתם לברור ראשים בהסכמת כולם וזה אומר בכה וזה אומר
 בכה ומחמת חלוק לבם בטל התמיד ומדת הדין לוקה ואין אמת ומשפט ושלום בעיר ולא בכל המלכות הנגררים אחריכם איך

יעשו.

 ויקבלו עליהם ברכה שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים ולתקנת העיר שנותנים מסנראה בעיני שיש להושיב כל בעלי בתים 
 וילכו אחר הרוב הן לברור ראשים הן להעמיד חזנים הן לתקן כיס של צדקה הן למנות גבאים הן לבנות הן לסתור בבית
 הכנסת להוסיף ולגרוע ולקנות בית חתנות ולבנות ולסתור בו ולקנות בית האופים ולבנות ולסתור בו סוף דבר כל צורך

 הקהל יעשו על פיהם ככל אשר יאמרו ואם ימאנו המיעוט ויעמדו מנגד לשמור ולעשות ככל הכתוב יש כח ביד הרוב או ביד
שימנו הרוב עליהם לראשים להכריחם ולכופם בין בדיני ישראל בין בדיני האומות עד שיאמרו רוצים אנחנו

 ואם יצטרכו להוציא ממון על ככה הם המיעוט יתנו חלקם באותו ממון והמסרב מלומר דעתו על פי הברכה בטלה דעתו
וילכו אחר רוב מקבלי הברכה.

 סוף דבר כופין בני העיר זה את זה לכל צרכי העיר שהם צריכים הרבה כי ההיא דתניא בתוספתא דבבא מציעא כופין בני
 העיר זה את זה לבנות להם בית הכנסת ולקנות להן ספר תורה נביאים וכתובים וכופין בני מבוי זה את זה לעשות להם לחי
 וקורה למבוי וכו', אף על פי שאין זה צורך גדול כל כך אפילו הכי כופין כל שכן שאר ענינים הצריכים להן יותר. והיה זה

16שלום העם.

רא"ש

  ילמדנו קהל שמטילין חרם אם גם זה תלוי ברוב או המועטים יכולים למחות. ואם נלך בתר הרוב אפילו אם הוא בדברעוד
ממון והעשירים הם המועטים:

 קהל שמטילין חרם אם הוא על עסקי ממון הולכין אחר רוב הממון כההיא דשיירא (בבא קמא קטז:) המהלכת במדברתשובה 
 ועמד עליה גייס לטורפה דמחשבין לפי ממון הכא נמי כיון שהחרם הוא לצורך ממון הולכים אחר רוב ממון ולא יתכן שרוב

.קשרשו"ת אהל יהושע (ברוקלין תשל"ח) חלק ב' סימן י"א – 13
שו"ת ציץ אליעזר חלק ה' סוף סימן ל'.14
שם חלק י' סימן נ"ב אות ג' ד"ה וכדאי לציין.15
הגהות מיימוניות תפלה פרק י"א אות ב' ותשובות מיימוניות קנין סימן כ”ז, הובא בדרכי משה חו"מ ריש סימן קס"ג ונפסק ברמ"א שם סעיף א'.16
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17נפשות הנותנים מיעוט המס יגזרו חרם על העשירים כפי דעתם:

רמ"א

18כל מה שגובין לפי הממון הולכין אחר רוב הממון והעשירים שהם מיעוט נפשות הם חשובים רוב בענין זה

סמ"ע

 ע"ש בתשובת הרא"ש שלא סתם לכתוב בהאי לישנא … ואיכא למימר דלא כתב הרא"ש שהולכין אחר רוב הממון אלא
 לענין שאין רוב הקהל האחרים יכולין לגזור סתם שלא מדעתם אבל לא כתב שהעשירים המעוטין מחשבין כרוב לגזור חרם

19על רוב הקהל וגם יש לומר דסבירא ליה דחשובין כמחצה על מחצה וצריכין להתפשר יחד בענינים כאלו וצ"ע:

משנה למלך

וז"ל הרא"ש ... גם בעיני יפלא ולא יתכן שכל הצבור יהיו כפופים לשני עשירים שפורעים רוב ממון.

 וראיתי למהרימ"ט ח"א סי' ס"ט שפירש כוונת הרא"ש לומר דהולכין אחר רוב ממון שכתב היינו למעוטי שמי שאינו כלל
בפריעת המס אינו מכלל רוב ומיעוט אלא אותם הפורעים אם מעט ואם הרבה

 ואין במשמע דברי הרא"ש פירוש זה כלל דא"כ מה זה שסיים ולא יתכן שרוב הנותנים מיעוט המס יגזרו חרם על העשירים
ומי בקש זאת מידו.

20ועוד דההיא דהביא הרב משיירא המהלכת במדבר לא שייך כלל לענין שאלתו ודברי הרא"ש צ"ע:

.קשרשו"ת הרא"ש כלל ז' סימן ג' – 17
הגהת הרמ"א שלחן ערוך חו"מ קסג:ג.18
סמ"ע שם ס"ק י"ג.19
.קשרמשנה למלך גזלה ואבדה יב:יא – 20
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